EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
INFORMATOR DLA RODZICÓW
– najważniejsze fakty
Egzamin ósmoklasisty jest państwowym
egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.
Egzamin jest obowiązkowy.
Egzamin ma formę pisemną.
Obejmuje 3 przedmioty:
język polski, matematykę i wybrany język obcy.
Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły
podstawowej.
Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej.

Termin i wymagane przedmioty

W terminie głównym

Termin dodatkowy

1.
2.
3.
1.
2.
3.

język polski – 21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek)– godz. 9:00
język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Przedmioty egzaminacyjne

Jak przebiega egzamin?
Na ławce może być tylko arkusz, długopis, a w przypadku
matematyki także linijka.
Uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do rozwiązania wraz z
kartą odpowiedzi.
Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni mogą mieć przy sobie leki.
Uczniowie powinni być ubrani w strój galowy.

Ważne daty dla rodziców
Termin

Obowiązek Rodzica

do 30.09.2019 r.

Rodzice informują dyrektora szkoły o wybranym
przez ucznia na egzamin języku obcym.
Rodzice informują dyrektora szkoły o zamiarze
przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku
danej mniejszości narodowej,
Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o
stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznej
(jeśli nie zrobili tego wcześniej).
poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub
słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną
dostosowaniach
przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub
słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z
dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

do 15.10.2019 r.

do 20 listopada 2019 r.

do 25 listopada 2019 r.

do 21 stycznia 2020 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy
informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z
egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości
narodowej

Ważne daty dla rodziców

do 28 lutego 2020 r.

poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o
warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

do 7 kwietnia 2020 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio
laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o
zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE
do 9 kwietnia 2020 r.

do 20 kwietnia 2020 r.

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i
przekazanie informacji do OKE

do 19 czerwca 2020 r.

udostępnienie wyników egzaminu ósmoklasisty

26 czerwca 2020 r.

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty

w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu

Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia – w
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej.
Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia
udostępnienia informacji o wynikach egzaminu
ósmoklasisty. tj. od 19 czerwca 2020 r., zgodnie z kolejnością
wpływu.

w ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej
o weryfikację sumy zdobytych przez ucznia punktów.

z egzaminu ósmoklasisty (z danego
przedmiotu lub przedmiotów) są zwolnieni
uczniowie:
obecnych ośmioletnich szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2018/2019
uzyskali lub w roku szkolnym 2019/2020 uzyskają tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z
przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z
zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Jak wesprzeć dziecko w
przygotowaniach do egzaminu?
RODZICU
- oswajaj z egzaminem
‒ przeanalizujcie wspólnie, jak on przebiega,
jakie są jego wymagania,
ile jest czasu na rozwiązanie arkuszy
z poszczególnych przedmiotów.
- Sprawdźcie, ile to czasu,
rozwiązując zadania w ciągu 90(j. obcy)
100 (matematyka)
120 (j. polski) minut.
- motywuj, ale nie naciskaj.
- pokaż dziecku, że w nie wierzysz.
- wspólnie z dzieckiem stwórz sposób na powtórki.
- podpowiadaj, jak trenować koncentrację i pamięć.

https://cke.gov.pl/o-komisji/

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

https://www.oke.poznan.pl/

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Dziękuję

